
Най-интересните рекламни възможности 
  

в спортните програми на БНТ през СЕПТЕМВРИ 

03 септември 2018 г. 



 
 

ВОЛЕЙБОЛ  
Световно първенство по волейбол за мъже - в Италия и България 

 от 09 до 30 септември 

В периода от 10 до 30 септември, Българската Национална Телевизия ще излъчи за поредна година 

Световното първенство по волейбол за мъже. В първенството участват 24 отбора. За първи път то ще се 

проведе в две страни – в България и Италия.  

 

Полуфиналите и финалите на първенството ще се проведат в Италия. 

 

Цената на 30 секунден клип по БНТ1 за всички срещи е 1 100лв. Цената по БНТ 2, БНТ HD и БНТ Свят с 

българско участие е 800 лв, без българско участие е 600лв. 

 

БНТ предлага и пакети, които можете да видите на този линк. (линк към сайта)  

 

https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2018/04/Roland-Garros-2018-BG.pdf


 
 

ФУТБОЛ  
 Лига Европа – от 20 септември 2018г. до 29 май 2019г. 

48-то издание на УЕФА Лига Европа ще се проведе от 20 септември 2018г. до 29 май 2019г.  

 

Победителят от сезон 2018-2019 автоматично се класира за групите в УЕФА Шампионска лига, сезон 2019-

2020 и правото да играе срещу победителя в Супер купата през 2019г. 

 

БНТ ще излъчи 42 от футболните срещи по БНТ1 и БНТHD. 

 

При класиране на български отбор, БНТ ще даде приоритет на срещите с българско участие, защото има 

правото на първи избор при подбора на мачовете за сезон 2018-2019. 

  

Цените и конкретни предложения и възможности за реклама можете да видите тук. 

https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2017/08/BNT-%D0%91%D0%9D%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-LEAGUE_EUROPE_2017-2018_BG_1.08.pdf


 
 

ФУТБОЛ  
 Лига на нациите – от 6 септември 2018г. 

Лига на нациите е турнир по футбол на мъжките национални отбори в Европа, който от 2018г. трябва 

да замени приятелските мачови. 

 

55 отбора от страните-членки на UEFA ще бъдат разделени в четири дивизии според коефициента им. 

Отборите в групите ще играят помежду си с разменени домакинства. 

 

България е в група с Кипър, Норвегия и Словения. 

 

БНТ ще излъчи шестте срещи на България от 6 септември до 19 ноември по БНТ1 или БНТ2. 
 

Цените и конкретни предложения и възможности за реклама можете да видите тук. 

https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2017/08/BNT-%D0%91%D0%9D%D0%A2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-LEAGUE_EUROPE_2017-2018_BG_1.08.pdf


 
 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА  
Световно първенство по художествена гимнастика – София, България –  

от 11 до 16 септември 

България за трети път е домакин на световно първенство след 1969 и 1987, двата пъти българките 

печелят титлите-индивидуално и ансамбъл.Тази година България има своя много силен ансамбъл, от който 

се очаква да атакува не просто медалите, но и световната титла. Очакванията са, че за България в 

индувидуалното състезание ще участват Невяна Владинова, Катрин Тасева, Боряна Калейн. 

 

На 11 септември - финали в индивидуалното състезание по обръч и топка; 

На 13 септември – финали в индивидуалното състезание по бухалки и лента; 

На 14 септември - инидивидуален многобой и награждаване в отборното класиране; 

На 15 и 16 септември – ансамбли; 

 

Цената на 30сек. рекламен клип по БНТ1 или едновременно излъчване по БНТ1 и някои от останалите 

програмни канали на БНТ – 800 лв. Цена за 30сек. рекламен клип по БНТ2, БНТ HD и БНТ Свят –400 лв.  

За всяка закупена рекламна форма, рекламодателите получават по една от същия вид като бонус, в същия 

ден и в същото състезание. 

БНТ предлага и пакети, които можете да видите на този линк.(линк към сайта). 

https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2018/04/Roland-Garros-2018-BG.pdf


 
 

ТEНИС 
 LAVER CUP - с Григор Димитров и Роджър Федерер 

21 – 23 септември в Чикаго, САЩ 
Очакват се подробности от БНТ  

Между 21 и 23 септември ще се проведе второто издание на Laver Cup, мъжки тенис турнир между отбори от 

Европа и останалия свят.  

 

В отбора на Европа със сигурност ще участват Роджър Федерер и Григор Димитров. 

 

Очакват се повече подробности от БНТ. 

 

 

 

 



 За всички предавания и пакетни предложения предлагаме 

специални отстъпки и условия за реклама - можете да ни 

пишете на tv@directmedia.bg   или на тел. 02 807 6800. 

mailto:tv@directmedia.bg

